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1. Vispārīgā informācija 

Iepirkuma identifikācijas numurs LSO 2012/07 

2. Pasūtītājs  

VSIA „Liepājas Simfoniskais orķestris” 

Pasūtītāja rekvizīti: 
Juridiskā adrese:  Graudu iela 50, Liepāja, LV-3401 
Reģ.:     42103049403 
Banka:     Valsts kase 
Kods:     TRELLV22 
Konts:     LV35TREL9226125001000  
Tālruņa Nr.:   +371 63489272 
Faksa Nr.:    +371 63489269 
E-pasta adrese:  info@lso.lv  
Kontaktpersonas par iepirkuma priekšmetu, iepirkuma procedūru un dokumentiem: 

Viktors Hrustaļovs tālrunis +371 26426081 
Rinalda Meķe   tālrunis +371 20246245 

 
3. Iepirkuma priekšmets 

3.1. Orķestra darba telpu apgaismojums saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas pievienota 
konkursa Nolikuma pielikumā. 

3.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājuma 
variantu par visu iepirkuma apjomu. 

3.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs – atbilstība izvirzītajām prasībām un viszemākā cena. 

4. Iepirkuma pamats un kārtība 

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta otro daļu tiek veikt Publisko 
iepirkumu likuma 8.1 kārtībā. 
 
5. Līguma izpildes laiks un vieta 

5.1. Līguma darbības periods – no līguma noslēgšanas dienas līdz 2012 gada 20. 
decembrim. 
5.2. Līguma izpildes vieta: Latvijas teritorija. 

 

6. Iespējas iepazīties ar iepirkuma nolikumu un saņemt to  

6.1. Ar iepirkuma Nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Liepājas Simfoniskā 
orķestra mājas lapā: www.lso.lv 

6.2. Ar iepirkuma dokumentāciju ieinteresētā persona var iepazīties arī Liepājā, Graudu 
ielā 50, katru darba dienu laikā no plkst. 10:00 līdz 18:00, sākot ar dienu, kad 
uzaicinājums piedalīties konkursā ir publicēts IUB mājas lapā, līdz piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām. 

6.3. Jautājumus par iepirkumu var iesūtīt uz e-pasta adresi viktors@lso.lv  

mailto:info@lso.lv�
http://www.lso.lv/�
mailto:viktors@lso.lv�
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7. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

7.1. Piedāvājumus iesniedz vai iesūta pa pastu iepirkuma „Orķestra darba telpu 
apgaismojums” komisijai Graudu ielā 50, Liepājā, LV-3401 līdz 2012.gada 
5.decembrim, plkst. 12:00. 

7.2. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu 
piedāvājumi, kas saņemti līdz šī nolikuma 7. l. punktā norādītajam termiņam. 

7.3. Pretendentu piedāvājumu atvēršanu, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu 
vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē. 

 
8. Piedāvājumu derīguma termiņš 

8.1. Pretendentu piedāvājumu derīguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, 
skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. 

8.2. Izņēmuma gadījumos iepirkuma komisija var prasīt, lai Pretendenti pagarina 
piedāvājuma spēkā esamības termiņu par konkrētu papildu termiņu, kas 
noformējams rakstiski. 

 
9. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu 

9.1. Piedāvājuma sagatavošana. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta 
iesniegtajam piedāvājumam jāatbilst konkursa nolikumā norādītajām prasībām un 
tam jāietver: 

 uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāja parakstīts pieteikums par piedalīšanos 
konkursā. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls;  

• pretendenta atlases dokumenti (nolikuma 12.punkts); 
• finanšu un tehniskais piedāvājums (nolikuma 13.punkts). 

9.2. Piedāvājuma noformēšana. Piedāvājuma oriģinālam jābūt ar numurētām lapām, ar 
satura rādītāju, cauršūtam, apzīmogotam un apstiprinātam ar uzņēmuma 
(uzņēmējsabiedrības) vadītāja vai tā pilnvarotās personas parakstu. 
Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā ar norādi „ORIĢINĀLS”. 

9.3. Piedāvājuma iesniegšana. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai jāsūta pa pastu 
slēgtā, aizzīmogotā aploksnē. 

Uz aploksnes jābūt šādām norādēm: 

- Adresāts – iepirkuma „Orķestra darba telpu apgaismojums”, identifikācijas 

Nr.LSO 2012/07, iepirkuma komisijai, Graudu ielā 50, Liepājā, LV-3401. 

- Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 

- Norāde - „ Neatvērt līdz 2012.gada 5.decembrim, plkst. 13:00”. 

9.4. Visi ar pretendenta atlasi saistītie dokumenti jāiesniedz rakstveidā, latviešu valodā. 

9.5. Ja Pretendentu atlases dokumenti nebūs noformēti atbilstoši šī Nolikuma prasībām, 
piedāvājums tiks noraidīts. 
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9.6. Visi ar pretendenta finanšu un tehnisko piedāvājumu saistītie dokumenti jāiesniedz 
dokumentārā veidā, latviešu valodā.  

9.7. Uzskates materiāli un bukleti var būt arī svešvalodā (angļu, vācu vai krievu). 

9.8. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un 
pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, 
izdzēsumiem vai aritmētiskām kļūdām. 

9.9. Dokumentu kopiju pareizība jāapliecina saskaņā ar LR MK 28.09.2010. noteikumiem 
Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

9.10. Finanšu un tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši Nolikuma 
pielikumā norādītajai tehniskajai specifikācijai. 

9.11. Piedāvājuma cenā ir jāietver visas izmaksas, t.sk. nodokļi, nodevas, ar pakalpojuma 
piegādi saistītās un citas izmaksas, kuras rodas pretendentam, izpildot pasūtījumu. 
Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda Latvijas latos bez PVN. PVN norādāms 
atsevišķi.  

9.12. Pretendentu finanšu un tehniskie piedāvājumi, kas nav noformēti atbilstoši šī 
Nolikuma prasībām, kā arī neatbilst iepirkuma priekšmeta specifikācijas prasībām, 
tiks noraidīti.  

9.13. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 
9.14. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un 

iesniegšanu Pasūtītājam. 
9.15. Piedāvājums uzskatāms par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja tas ir iesniegts konkursa 

noteikumos norādītajā vietā vai piegādāts pa pastu ne vēlāk par konkursa nolikumā 
(7.1.punktā) norādīto laiku. 

 
10. Pretendentu piedāvājumu labošana vai atsaukšana 

10.1. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz 
pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā.  

10.2. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts 
otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.  

10.3. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītājs grozījumus piedāvājumā 
nepieņem. 

 
11. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā 
 

11.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu 
piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt 
visas Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.  

11.2. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar 
Nolikumu, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai. 

11.3. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī 
neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē Publisko iepirkuma likuma 8.1 
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panta 5.punktā uzskaitīto noteikumu pārkāpumus. 

11.4. Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās 
dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no 
Nolikumā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina 
pretendenta atbilstību izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem.  

 
12. Pretendentu atlases dokumenti: 

12.1. Pieteikums dalībai iepirkumā „Orķestra darba telpu apgaismojums”. Ja piedāvājumu 
kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas 
iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu konkursā, 
kā arī katras personas atbildības apjomu (pielikums Nr.3).  

12.2. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs 
izdotas reģistrācijas apliecības kopija. Uzņēmumam ir jābūt LR reģistrētam PVN 
maksātājam. 

12.3. Uzņēmumam, kas nodarbojas ar gaismu iekārtas piegādi, ir jābūt vismaz 3 gadu 
darba pieredzei šajā jomā. 

12.4. Informācija par 3 (trīs) lielākajiem līgumiem pēdējo trīs gadu laikā, norādot 
kontaktinformāciju (pielikums Nr.4). 

 
13. Tehniskais un finanšu piedāvājums  

Pretendenta piedāvājumam jāsatur šāda informācija: 
• piedāvātā Pakalpojuma apraksts, 
• piedāvājuma cena (jānorāda latos saskaņā ar Finanšu piedāvājumu).  

Cenā ir jābūt ietvertām visām izmaksām, kas ir saistītas ar Pakalpojuma piegādi saskaņā 
ar Pasūtītāja prasībām. 
 
14. Tehniskā un finanšu piedāvājumu vērtēšana 

 
14.1. Pēc pretendentu atlases komisija slēgtā sēdē veic tehnisko un finanšu piedāvājumu 

atbilstības pārbaudi. Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude notiek 
pēc pretendenta iesniegtā tehniskā un finanšu piedāvājuma. 

14.2. Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās 
specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs. 

14.3. Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri 
nav noraidīti noformējuma pārbaudē, pretendentu atlases un tehniskā piedāvājuma 
pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav 
aritmētisku kļūdu. 

14.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku 
vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums. Ja komisija 
konstatē kādas kļūdas, tā šīs kļūdas labo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma 
summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.  
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14.5. Vērtējot finanšu piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu 
komisija ņem vērā labotās cenas. 

14.6. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš 
atbilst visām Nolikumā izvirzītajām prasībām, kuram ir pienācīga kvalifikācija, kura 
piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko cenu bez 
pievienotās vērtības nodokļa. 

14.7. Komisija nodrošina, lai piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai 
netiktu izpausta informācija par piedāvājumu vērtēšanas procesu. 

14.8. Komisija triju darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto 
lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot šo informāciju ne vēlāk kā 
publicēšanai nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Komisija 
paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu vai norāda iemeslus, kāpēc lēmums par 
uzvarētāju nav pieņemts vai iepirkuma procedūra tiek pārtraukta. 

14.9. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs 
nolikuma prasībām, un pasūtītāja budžeta iespējām, pretendents, kas iesniedzis šo 
piedāvājumu, var tikt atzīts par konkursa uzvarētāju. 

14.10. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas: 
•  ja iepirkumam netiek iesniegti piedāvājumi, 
• iesniegtie piedāvājumi neatbilst uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā 

noteiktām prasībām, 
• visi atbilstošie piedāvājumi pārsniedz plānotos budžeta resursu limitus, kā arī 

citos gadījumos saskaņā ar Likumu. 
 
15. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana 

15.1. Ja iepirkumu komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti 
lēts, tā pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu 
paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko 
iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas. 

15.2. Ja, izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkumu komisija konstatē, ka 
Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas 
ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkumu komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti 
lētu un to neizskata. 

16. Iepirkuma līguma slēgšana 

16.1. Pamatojoties uz konkursa komisijas lēmumu, pasūtītājs nosūta pretendentam, kura 
piedāvājums atzīts par uzvarētāju, uzaicinājumu noslēgt iepirkuma līgumu. 

16.2. Iepirkuma līgums ir slēdzams uz pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar 
piedāvājuma noteikumiem. Iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar 
nolikumā ietvertā līgumprojekta noteikumiem. 

16.3. Pasūtītājs iepirkuma līgumā, ja ir objektīvs pamatojums, var samazināt iepirkuma 
priekšmeta apjomu. 

16.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma 
komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja arī 
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nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma 
komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 
17. Iepirkuma komisijas tiesības 

17.1. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus konkursa nolikumā pēc paziņojuma 
ievietošanas interneta tīklā un publicēšanas, par to nosūtot citu paziņojumu 
Iepirkumu uzraudzības birojam. Paziņojums tiek ievietots interneta tīklā un publicēts 
likumā noteiktajā kārtībā. Iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par konkursa termiņa 
pagarinājumu. 

17.2. Pieņemt tikai atbilstoši noformētu piedāvājumu, kurā iekļautā informācija nav 
pieejama līdz piedāvājuma vai pieteikuma atvēršanas brīdim. 

17.3. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 
nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī 
piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās 
dokumenta kopijas autentiskumu, komisijai ir tiesības pieprasīt pretendentu uzrādīt 
dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju. Ja pretendents neiesniedz 
komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem 
dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā. 

17.4. Noteikt konkursa uzvarētājus. 

17.5. Noraidīt visus piedāvājumus, kā arī veikt citas konkursa nolikumā un normatīvajos 
aktos paredzētās darbības. 

17.6. Komisija piedāvājumā ietverto informāciju drīkst izmantot tikai konkursa rezultātu 
noteikšanai un iepirkuma līguma slēgšanai. Piedāvājumā ietvertās informācijas 
izmantošanai citiem mērķiem nepieciešama piedāvājuma iesniedzēja rakstiska 
piekrišana. 

 
18. Iepirkuma komisijas pienākumi 

18.1. Nodrošināt, lai līdz piedāvājumu atvēršanai konkursa nolikuma saņēmēju saraksts 
netiktu izpausts. 

18.2. Nodrošināt visām ieinteresētajām personām iespēju iepazīties ar konkursa nolikumu 
uz vietas, neiekasējot maksu. 

18.3. Nodrošināt iesniegto piedāvājumu glabāšanu tā, lai līdz piedāvājumu atvēršanas 
brīdim piedāvājumu atvēršanas sanāksmē neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai 
informācijai. 

18.4. Nodrošināt, lai pēc piedāvājumu atvēršanas tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav 
iesaistītas pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu 
vērtēšanā. 

18.5. Informēt par konkursa nolikuma grozījumiem visus pretendentus, kandidātus un citas 
personas, kas saņēmuši konkursa nolikumu. 

 
18.6. Pretendenta tiesības 

18.7. Pieprasīt un saņemt rakstisku informāciju par iepirkuma norisi.  
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18.8. Saņemt informāciju par izdarītajiem grozījumiem iepirkuma nolikumā. 

18.9. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 
piedāvājumu. 

 
19. Pretendenta pienākumi 

19.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus konkursa 
nolikumā minētos nosacījumus. 

19.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā iepirkuma komisijas norādītajā termiņā sniegt 
papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja to pieprasa iepirkuma 
komisija. 

19.3. Rakstveidā informēt komisiju pēc piedāvājumu iesniegšanas beigām līdz konkursa 
noslēgumam par izmaiņām iesniegtajos pretendenta atlases dokumentos, kas saistītas 
ar: 

•  pretendenta saimnieciskās darbības apturēšanu vai pārtraukšanu; 
• tiesvedības uzsākšanu par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai 
bankrotu. 

 
20. Tiesību akti, kas regulē iepirkuma veikšanu 
Latvijas Republikas “Publisko iepirkumu likums” ar grozījumiem un saistītie normatīvie akti. 
 
 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs___________________________ Uldis Lipskis 
 
 
 
Pielikumā: 
Pielikums Nr.1 - Tehniskā specifikācija 
Pielikums Nr.2 - Tehniskā specifikācija videoprojektora iepirkumam 
Pielikums Nr.3 - Pieteikuma un apliecinājuma veidlapa 
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Pielikums Nr. 1 
Iepirkuma Nr. LSO 2012/07  

„Orķestra darba telpu apgaismojums” 
nolikumam 

 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

iepirkumam  

„Orķestra darba telpu apgaismojums”, 

 identifikācijas Nr. LSO 2012/07 

 

1. Pakalpojumu mērķis un vēlamais rezultāts:  

Gaismu iekārtas ir nepieciešamas VSIA “Liepājas Simfoniskais orķestris” orķestra darba 

telpu papildus apgaismošanai, lai uzlabotu orķestra mūziķu darba apstākļus gan 

mēģinājuma studijā, gan izbraukuma koncertos. 

2. Pakalpojumu sniegšanas vietas un apstākļu apraksts:  

Gaismas iekārtu piegāde ir jāveic uz uzņēmuma juridisko adresi VSIA “Liepājas 

Simfoniskais orķestris”, Graudu ielā 50, Liepāja, LV-3401 

3. Pakalpojuma sniegšanas laika grafiks: 

Gaismas iekārtām atbilstoši tehniskai specifikācijai ir jābūt piegādātām Graudu ielā 50, 
Liepājā, ne vēlāk kā līdz 2012. gada 28. decembrim, pilnā apmērā. 

4. Tehniskās prasības: 

Nr.p.
k. 

Darba nosaukums Piedāvātās vienības ražotāja un modeļa 
nosaukums 

 Prožektori  
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1 1kW Theatre spot TE004PC:  11° - 57° staru kūlis, 
150mm PC Pebble Convex anti-halo tipa lēca, 
korpuss ar eņģēm ātrai  un ērtai piekļuvei lampai, 
alumīnija profila un dzelzs korpuss, staru kūļa 
platums (definēts kā 2:1 gaismas spilgtuma 
attiecība no staru kūļa centra) – regulējams no 11 
grādi līdz 57 grādi; metāla daļas krāsotas ar 
elektrostatiski uzklātu un izkarsētu melnu epoksīda 
pulverkrāsu. Korpusam jābūt labi ventilētam. 
Korpusa aizmugurējā daļā jābūt novietotam no 
augstas temperatūras izturīgas plastmasas 
izgatavotam rokturim. Prožektoram ir jābūt tā 
svaram atbilstošai drošības trosei. Pebble Convex 
staram ir jābūt ar iespējami vienmērīgu noklājumu, 
ar mīkstām stara malām. Gaisma nedrīkst būt 
“raiba” - ar nevienmērīgiem tumšākiem un 
gaišākiem plankumiem. Lēcai jābūt fiksētai tā, lai 
tā varētu kustēties, izplešoties karstumā. 
Reflektoram jābūt sfēriskam, augstas precizitātes, 
izgatavotam no 99,99% īpaši tīra anodizēta un 
pulēta alumīnija. Lēcai un reflektoram jābūt viegli 
pieejamiem tīrīšanai, atverot korpusu. Jābūt 
iespējai nomainīt spuldzi, neizmainot iepriekš 
iestādīto stara leņķi. Fokusēšanai jābūt “direct slide 
action” tipa, ar karstumizturīgu rokturi. 
Fokusēšanas sistēmai jānodrošina precizitāte, 
viegla, vienmērīga kustība, pazemināta detaļu 
vibrācija, tai jābūt izturīgai un ar minimālu apkopes 
nepieciešamību. Augstuma uzstādīšanai darba 
procesā jābūt iespējamai ar karstumizturīgu 
plastmasas rokturi. Prožektoram jābūt 
nokomplektētam ar  GX9,5 lampas pamatni, GE 
vai Osram CP70 1000W 240V spuldzi, 1m garu 
karstumiztutrīgu strāvas kabeli, lēcas drošības sietu 
un krāsu filtra rāmi, izmēri 289x342x388mm, svars 
5.3 kg Pieļaujamais analogs: Selecon Rama HP PC. 
Pievienot ražotāja fotometrijas datus.  

 

 Dimmeri  
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2 12 kanālu dimmeris, DMX-512 ieeja, 3680W katra 
kanāla jauda, 3x63A ieejas slēdzis un 16A kanālu 
automāti uz priekšējā paneļa, katram kanālam 
atsevišķi regulējams Soft-Start, priekškvēle un 3 
veidu līkne (lineāra, kvēlspuldze, switch), 100us 
rise time filtri, programējama darbība DMX signāla 
pārtraukuma gadījumā (blackout vai pēdējais 
stāvoklis), Soft Power Up, iespēja lietot gan 
rezistīvām, gan induktīvām slodzēm, dzesēšanas 
ventilators ar elektronisku temperatūras sensoru, 
Automatic Power Control sistēma temperatūras 
ierobežošanai ventilatora bojājuma gadījumā, LED 
indikatori fāzēm un katram kanālam, 5 pin CEE 
5x63A un  Harting tipa pieslēgumi uz aizmugurējā 
paneļa vienkāršotai bloka nomaiņai bojājumu 
gadījumā. 

 

 Gaismu pultis  
3 Gaismu vadības pults  24/48 kanāli – 53 fiziski 

vājinātāji uz darba virsmas, LCD ekrāns, 6 darba 
režīmi : Viena bilde, Divas bildes, Subm as ters, 
Kustīgās gaismas, LED gaismas un efektu režīms. 
Brīvi konfigurējamas DMX adreses katram 
vājinātājam, iespēja vadīt ar DMX512 protokolu 24 
LED gaismu starmešus, 24 kustīgos starmešus un 
96 kvēlpuldžu prožektorus. DMX512 vadības 
protokols – līdz 1024 kanāliem, Submastera režīmā 
iespējams strādāt ar 24 ierakstītām bildēm, kurai 
katrai  ir 48 submasteri, iebūvēta USB ligzda 
ierakstīto bilžu saglabāšanai un palešu ielādei 
kustīgajiem prožektoriem, iebūvēti efektu 
algoritmi, kurus iespējams rediģēt un katram 
piešķirt individuālu starta pogu – skaitā līdz 12, 
katram algoritmam 96 soļi, iespēja pieslēgt LED 
monitoru caur iebūvētu ligzdu. Svars – 9,5 kg, 
izmēri 804 x 319 x 79.4 mm 

 

 Videoprojekcija  
4 Videoprojektors – specifikācija Pielikums Nr. 2  
 Videoprojekcijas ekrāns  
5 Videoprojekcijas ekrāns – priekšas projekcijas – 

izmēri 6 x 4.5m, ar saliekamu aluminija rāmi, 
iekarams un ar atbalsta kājām uz grīdas uzstādams 

 

 Pārējais aprīkojums  
6 Transportkaste prožektoriem, izgatavota no 

laminēta saplākšņa, izmantojot profesionālu 
aluminija furnitūru, pozicijā Nr 3  piegādājamās 
pults pārvadāšnai – transportkaste izoderēta ar 
neoprēna demferējošu materiālu.  
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7 Transportkaste gaismu vadības pultij, izgatavota no 
laminēta saplākšņa pozicijā Nr 1  piegādājamo 
prožektoru pārvadāšnai – skaitā 6 vienā 
transportkastē, katram prožektoram individuāls 
nodalījums, katrs izoderēts ar neoprēna 
demferējošu materiālu. Transportkastes uzbūve 
pieļauj vairāku eksemplāru transportēšanu vienu uz 
otras ar attiecīgi iestrādātieem noslīdēšanas 
elementiem 

 

8 Statne dimmeriem: 19 collu rack tipa statne uz 
riteņiem, no tiem divi ar bremzi, izgatavota no 9 
mm saplākšņa un profesionālu aluminija furnitūru, 
ar sliedes kravnesību atbilstoši kopējam dimmeru 
svaram un skaitam. Konstrukcijai jānodrošina 
viegla un ātra katra atsevišķa dimmera izņemšana 
no statnes, nepārvietojot pārējos dimmerus. Statnes 
apakšdaļā iebūvēta elektrosadale ar ieejas 
aizsardzību, fāžu indikāciju spēka kabeļa 
pieslēgšanai un dimmeru barošanai 

 

9 Socapex vada rozetes  
10 Socapex vada spraudņi  
11 Transportkaste kabeļiem: 19 collu rack tipa statne 

uz 4 riteņiem, no tiem divi ar bremzi, izgatavota no 
9 mm saplākšņa un profesionālu aluminija 
furnitūru,  ar sliedes kravnesību atbilstoši kopējam 
dimmeru svaram un skaitam. Konstrukcijai 
jānodrošina viegla un ātra katra atsevišķa dimmera 
izņemšana no statnes, nepārvietojot pārējos 
dimmerus. Statnes apakšdaļā iebūvēta elektrosadale 
ar ieejas aizsardzību, fāžu indikāciju un trīsfāzu 
rozeti  spēka kabeļa pieslēgšanai un dimmeru 
barošanai 

 

12 Gumijots lokanais daudzdzīslu kabelis 18 x 1.5 qm 
- 6 jaudas kanālu pievadam no dimmerblokiem līdz 
pieslēguma vietai 

 

13 Prožektoru piekares stangas ar iebūvētu 
elektroinstalāciju – garums 2.25 m, izgatavots no 
aluminija taisnstūrcaurules ar Socapex 19 spaiļu 
tipa tiešo un inverso rozeti centrā un sešām Schuko 
tipa rozetēm vienmērīgi izvietotām pa stangu sešu 
prožektoru pieslēgšanai, aprīkota ar atbilstoša 
diametra skrūvēm prožektoru piekāršanai un 50 
mm aluminija klampiem galos, pievienošanai pie 
aluminija fermām. Stangas centrā standarta 
cilindriska pāreja stangas savienošanai ar gaismu 
statīviem 

 

14 DMX kabelis   
15 XLR NC5MXX konektors  
16 XLR NC5FXX konektors  
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17 Kabelis 3x1,5 lokans, dubultā gumijas izolācijā  
18 Gumijas spēka pievadkabelis HO7RN-F 5x10.0  
19 Kronšteini Graudu ielas koncertzālei  
20 Torņa tipa statīvs ar vinču – maksimālais augstums 

5 m, maksimālā slodze – 100 kg, trīs sekciju 
teleskopisks, statīva materiāls – tērauds, aprīkots ar 
līmeņrādi, krāsa – melns, balsta kāju izvērsums – 2 
x 2 m, atbilst CE, BGV-C1 standartiem 

 

21 Montāžas darbi, transporta izmaksas  
 

5. Prasības attiecībā uz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto darbinieku kvalifikāciju un 
pieredzi attiecīgu pakalpojumu sniegšanā: 

Nodrošināt, lai pakalpojuma sniegšanā “Montāžas darbi” iesaistītajiem darbiniekiem, 
būtu vismaz 5 gadu darba pieredze. 
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Pielikums Nr. 2 
Iepirkuma Nr. LSO 2012/07  

„Orķestra darba telpu apgaismojums” 
nolikumam 

 
Tehniskā specifikācija videoprojektora iepirkumam. 

 
Tehniskajā piedāvājumā jānorāda precīzi tehnikas nosaukums, modelis un parametri, tiks 
uzskatīts par neatbilstošiem piedāvājumi ar ierakstu - atbilst/neatbilst. 
 
Projektors – 1 gab. 
 

Parametri Prasītā specifikācija Piedāvātā 
specifikācija modelim 
........................... 

Matricas veids Inorganic 3LCD panelis  
Paneļa izmērs 0.8" 3 x LCD  
Gaismas jauda 6000 ANSI lumeni  
Izšķirtspēja XGA, 1024x768  
Objektīvs f= 24.0 - 43.2mm  , F= 1.8 - 2.6  
Objektīva uzbūve sastāv no 17 lēcām 13 kopās  
Spuldzes resurss 3000 stundas standarta režīmā, 4000 stundas 

ekonomiskajā režīmā 
 

Spuldzes jauda 350W standarta 264W ekonomiskajā režīmā  
Krāsas 16,770,000  
Dzesēšanas sistēmas 
skaļums 

37 dBA standarta režīmā,  30dBA 
ekonomiskajā režīmā 

 

Zoom 1.8x  
Zoom/Focus/LensShift motorizēts  
Objektīva optiskā nobīde – 
LensShift 

Vertikāli +/-60% un horizontāli +/-30%  

Standarta objektīvs 
komplektā 

Attāluma attiecība pret bildes platumu - 1.5-
2.7:1 

 

Objektīva izvietojums Projektora korpusa priekšpusē pa vidu  
Objektīva nomaiņa Ir iespējama  
Kontrasts 2000:1  
Ausio skaļrunis 10W  
Gaisa filtrs Automātiska gaisa fitra tīrīšanas sistēma  
Pieslēgumi, iebūvēti 
projektorā 

1 x HDMI 
1 x datora ieejas D-Sub15 pin 5 x BNC 
1 x DVI-D (HDCP) 
1 x BNC video ieeja 
1 x S-Video ieeja 
1 x vadība RS-232C  
1 x LAN 
1 x Wired remote ieeja 
3 x 3.5mm Stereo mini jack ieeja 
2 x 2 RCA audio ieeja 
1 x Wired remote izeja 
1 x datora izeja D-Sub15 pin 
1 x 3.5mm Stereo mini jack izeja 
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Attēla korekcijas funkcijas Geometric Distortion Correction (Keystone, 
Cornerstone, Arc), 
Attēla ģeometriskā korekcija, stūru 
korekcija, 
izliektas un ieliektas virsmas projekcijas 
korekcija 

 

Attēla krāsu regulēšanas 
funkcijas 

Super Resolution (4:2:2 Video signal 
processing), 
Color Enhancer, 
Natural Color Matrix 
sRGB režīms, 
3D Color Uniformity correction, 
3D Y/C digital comb filter and 3D noise 
reduction 

 

Projektora vadības un 
kontroles funkcijas 

PJLinkTM, 
ProjectorView available (Projector control 
by network and alert e-mail), 
AMX Device Discovery available (Projector 
control), 
Crestron RoomViewTM available (Projector 
control by network) 

 

Projektora novietojuma 
funkcionalitāte 

360 grādu projekcijas iespējas  

Attēla trapeces korekcija Vertikāli ±40°, 
Horizontāli  ±25° 

 

Funkcija DICOM Simulation mode (CLEAR 
BASE/BLUE BASE) 

 

Spuldžu nomaiņa no projektora korpusa sāniem  

Funkcija Attēls attēlā (PiP)  
Funkcionalitāte 360 grādu projekcijas iespējas  
Tālvadības pults darbības 
attālums 

30m (100m pieslēdzot klabelī)  

Svars 10,5kg  
Izmēri 481(W)*179(H)*418(D) mm  
Pieslēguma konektoru 
noslēdzošais vāks 

Komplektā ar projektoru. Uzliekot 
nosedzošo vāku, nav redzami kabeļi un 
pieslēguma vietas. 

 

Garantija Projektoram 3 gadi, spuldzei 1 gads vai 500 
stundas 

 

Projektora korpusa krāsa balta  
Komplektā Tālvadības pults (melnā krāsā), strāvas, 

datora vads, pieslēguma konektoru 
noslēdzošais vāks 

 

Elektrības patēriņš 
gaidīšanas režīmā 

0,3W  
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Pielikums Nr. 3 

Iepirkuma Nr. LSO 2012/07  
„Orķestra darba telpu apgaismojums” 

nolikumam 
 

Pieteikums un apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā  

„Orķestra darba telpu apgaismojums”,  

identifikācijas Nr. LSO 2012/07 
 
Pretendents ____________________________________________________________________________ 

pretendenta nosaukums 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese 
 
______________________________________________________________________________________ 

vienotais reģistrācijas numurs 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

uzņēmuma bankas rekvizīti 
 
_______________________________________________________________________________ personā 

uzņēmuma vadītāja ieņemamais amats, vārds, uzvārds 
 
ar šī pieteikuma iesniegšanu: 
- piesakās piedalīties iepirkumā „Orķestra darba telpu apgaismojums”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. LSO 2012/07; 

- apņemas ievērot iepirkuma Nolikuma prasības; 

- apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus Iepirkuma līguma nosacījumus; 

- atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz Iepirkuma komisijas lēmuma 
pieņemšanai par pasūtījuma piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz 
attiecīgā līguma noslēgšanai; 

- apliecina, ka attiecībā uz to nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 
nosacījumi; 

- pēdējo trīs gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas nav konstatēti pretendenta 
profesionālās darbības pārkāpumi; 

- pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos; 

- pretendentam ir pietiekami finanšu un tehniskie resursi pakalpojuma sniegšanai; 

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvājumu ir patiesas.  
 

 
_____________________________ 

(paraksts, z.v.) 

2012. gada _____.___________________ 
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Pielikums Nr. 4 
Iepirkuma Nr. LSO 2012/07  

„Orķestra darba telpu apgaismojums”  
nolikumam 

 
 

 
PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU PAKALPOJUMU SNIEGŠANĀ 

 

 
Nr. 
p. k. 

Pasūtījuma 
nosaukums 

(veikto darbu īss 
apraksts) 

Līguma summa, 
Ls bez PVN Līguma termiņš 

Pasūtītājs (nosaukums), 
kontaktpersona, kas 

vajadzības gadījumā var 
sniegt atsauksmes (vārds 
uzvārds, amats, tel. nr. 

faksa nr.) 
     
     
     
     
     

 
 

 
 

 
 

_____________________________ 
(paraksts, z.v.) 

2012. gada _____.___________________ 
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Pielikums Nr. 5 
Iepirkuma Nr. LSO 2012/07  

„Orķestra darba telpu apgaismojums” 
nolikumam 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
Iepazinušies ar Iepirkuma nolikumu, mēs _____________________________ piedāvājam 
sniegt gaismu iekārtu piegādi atbilstoši tehniskajai specifikācijai par šādu cenu: 
 

Nr.
p.k. 

Piedāvātās vienības ražotāja un modeļa 
nosaukums 

Mērvienība Daudzums Cena LVL par 
vienību bez PVN 

Cena LVL bez 
PVN 

 Prožektori     
1  gab. 30   
 Dimmeri     
2  gab. 2   
 Gaismu pultis     
3  gab. 1   
 Videoprojekcija     
4  gab. 1   
 Videoprojekcijas ekrāns     
5  gab. 1   
 Pārējais aprīkojums     
6   gab. 5   
7  gab. 1   
8  gab. 1   
9  gab. 12   
10  gab. 12   
11  gab. 1   
12  m. 300   
13  gab. 5   
14   m. 100   
15  gab. 2   
16  gab. 2   
17  m 100   
18  m 70   
19  gab. 5   
20  kompl. 4   
21  kompl. 1   

 Kopā:  

 PVN 21%  

 Kopā ar PVN  
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Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pasūtījuma izpildi. 
 
Apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kas liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt 
iepirkuma tehniskajā un finanšu piedāvājuma norādītās prasības. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu. 
 
 
Vieta, datums 

 
 

Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums, 
zīmogs. 
 

Pretendenta nosaukums  
Reģistrēts (kur, kad, 
reģistrācijas Nr.) 

 

Nodokļu maksātāja 
reģistrācijas Nr. 

 

Juridiskā adrese  
Bankas rekvizīti  
Kontaktpersona (vārds, 
uzvārds, amats) 

 

Tālruņa Nr.  
Faksa Nr.  
e-pasta adrese   
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